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O consultor americano Paco Underhill - uma espécie de Paulo Coelho da indústria de consumo - já 
elegeu o tema de seu próximo livro, que será lançado em 2004: a indústria de shopping centers. 
E o Brasil, que se transformou em um dos principais mercados para o consultor, terá um 
tratamento particular. O autor fará uma análise do shopping Iguatemi, citado como um exemplo 
positivo.  
 
Mas não faltam críticas à indústria brasileira de shoppings. Com o crescimento da violência 
urbana, os shopping centers estão deixando de ser centros comerciais e vêm assumindo cada vez 
mais o caráter de espaços públicos nas cidades. "Os shoppings não estão preparados para essa 
realidade", diz Underhill, para quem o barulho nos shopping brasileiros salta aos ouvidos.  
 
Underhill é autor do bestseller "Why we buy", "Vamos às compras" no Brasil, de 1996. Traduzido 
para 19 idiomas, o consultor não sabe ao certo quanto já vendeu, mas calcula que já esteja perto 
de 2 milhões de exemplares. Geógrafo urbano, Underhill criou a antropologia do consumo nos 
anos 90, quando decidiu filmar os consumidores nas lojas, em vez de lhes encher de 
questionários, partindo do princípio de que as pessoas não são tão conscientes sobre si mesmas. 
"Quantas vezes um mulher toca normalmente os batons para se decidir qual comprar?", pergunta 
Underhill. Nada menos do que 10 vezes.  
 
Underhill possui 50 mil horas de fitas gravadas, em 27 países. Só no Brasil, são 8 mil horas de 
gravação. A sua conclusão é de que o mundo está mudando muito mais rápido de que a cultura 
interna operacional das empresas. "O século 20 foi marcado pela estratégia. No século 21 será a 
vez da tática", acredita Underhill, para quem, passado o ciclo de concentração e de expansão, as 
empresas precisarão agora coordenar ações focalizadas.  
 
A sua teoria do consumo transformou-se também em um excelente negócio. Além de ter a sua 
empresa de pesquisa nos EUA, a Envirosell, Underhilll faz entre 50 a 60 palestras por ano. Só em 
2002, ele calcula ter viajado para 20 países e passado 140 noites em hotéis. A Envirosell tem 
escritórios em Nova York, México, Milão, Instabul, São Paulo e abriu, na semana passada, uma 
representação em Buenos Aires. Em toda a América do Sul, os negócios são gerenciados pela 
franquia brasileira.  
 
O Brasil figura entre os principais mercados da empresa desde 1998, quando passou a 
representar 20% do faturamento da Envirosell. "Meu primeiro cliente no Brasil foi o Banco Itaú, 
com qual trabalhamos a dez anos", diz Underhill, que hoje tem um carteira de clientes de peso no 
país, como Pão de Açúcar, Ambev e Unilever, McDonald's, Wal-Mart, Citibank e Gillette.  
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